
Referat FAU-møte på Fagerborg skole 1. april 2020 kl 1800-1930 

Til stede: Signy Vabo (8a), Tyra Tønnessen (8b), Martin Andresen (8b), Odd Olav Eide (8c), Lise Bjerkan (8d), 
Una Øyen (9a), Helle Kaarem (9c), Cathrine Bore (9d), Magnus Buflod (9e) - 8 klasser representert 

Ikke til stede: 8e, 9b, 10a, 10b, 10c, 10d, 10e - 7 klasser ikke representert 

Fra ledelsen: rektor Elin Brandsæter 

Fra driftsstyret: leder Christian Fjellstad (Høyre) 

Referent: Cathrine Bore 

Saksliste: 

1. Godkjenning av innkalling 

(Referat er godkjent på e-post) 

2. Ledelsen informerer: Skoledrift under Covid-19 

Elin Brandsæter ga en oppdatering. Skolen drives nå helt digitalt. Rektor uttrykte at hun er ekstremt positivt 
overrasket over hvordan lærerne og elevene håndterer den nye hverdagen. Alle lærerne fører logg over 
hvem som er på, hvem som deltar, leverer oppgaver osv. De som ikke deltar, blir fulgt opp via telefon. En 
gruppe elever følger ekstra opp via miljøarbeidere og andre ressurser. Rektor avholder daglige ledermøter, 
har møter med personalet og møter med teamlederne - alt via Teams e.l.  Det avholdes også møter med 
skolene i bydelen og møter med ungdomsskolene i skoleområdet digitalt. 

Rektor ba om tilbakemelding på hvordan FAU-representantene opplever hverdagen: 
● Arbeidsmengde er passe og dialog god 
● Positiv stemning 
● Noe utfordringer i matten når metodikken er uklar (her planlegger lærerne noen grep) 
● Strukturen på skoledagen oppleves som god 
● Bra med digitale arbeidsgrupper og fysisk aktivitet hver dag 

 

Rektor og FAU er vet at ovennevnte er enkeltstående observasjoner, og kanskje ikke representativt for 
foreldrenes generelle syn på situasjonen. 

FAU er bekymret over økende forskjeller mellom dem som kan få oppmerksomhet, hjelp og støtte hjemme 
og dem som ikke kan det. Rektor sier de forsøker å gi disse elevene ekstra oppfølging. 

FAU oppfordrer skolen til å bruke virusproblematikken aktivt i læringssituasjonen (noe som allerede er gjort 
i enkelte klasser). 

Rektor opplyste videre at retningslinjer for standpunktkarakterer kommer og at foreldremøte på 8. trinn 
blir avholdt etter påske (som virtuelt informasjonsmøte om skolene fortsatt er stengt). FAU ber om at dette 
møtet avholdes så raskt som mulig.  

Rektor ba avslutningsvis FAU om å viderebringe en stor takk til foreldrene.  



3. Endringer i opplæringsloven 

Bakgrunn: Opplæringsloven er under revidering.  

I forslaget til ny lov, https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/nou-2019-23/id2682434/?ch=3, er det 
store endringer i hvordan foreldrenes medvirkning er beskrevet, se §§ 2-3 og 2-4. Dagens bestemmelser 
finnes i opplæringsloven kapittel 11: https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1998-07-17-61#KAPITTEL_13 . 
I gjeldende lov er FAU, samarbeidsutvalg (driftsstyre) og skolemiljøutvalg beskrevet ganske detaljert. I 
utkastet til ny lov sies det kun at elever og foreldre skal delta i styringen - og at departementet kan lage 
forskrift.  

Vedtak: FAU er bekymret over de foreslåtte endringene og mener at foreldrenes medvirkning, av 
demokratihensyn, fortsatt må reguleres i lovteksten. Signy Vabo, Magnus Buflod og Cathrine Bore sender 
høringssvar på vegne av FAU innen fristen 1. mai 2020. 

4. Klasseturer  
Fordi foreldremøtene på 8. trinn ble avlyst, har gruppen som står bak arbeidet med klassetur ikke fått 
presentert dette. Arbeidet fortsetter i henhold til tidligere vedtak.  
  

5. Foreldremøter 
FAU mener at det er viktig at alle foreldre får mulighet til å gi sin tilbakemelding på skoledriften under 
koronapandemien og ta opp andre relevante tema.  
 
Vedtak: FAUs representanter får ansvar for å kalle inn til virtuelle møter i sine klasser for å drøfte 
utfordringer og muligheter, og særskilt for 8. trinn, presentere og diskutere klassetur på 10. trinn.   
 

Neste møte: 6. mai 2020 kl 1800. 
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